
 
   Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
                Град Сомбор 
              Градска управа 
    ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ 
 Број:  404-44/2019-VIII 
 Дана: 26.02.2019. године 
       С о м б о р  
 
 
 На основу чл. 63. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 
68/2015), Наручилац Градска управа града Сомбора, доноси 
 
 

ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 

за јавну набавку број: 404-44/2019-VIII 
- Тонери и рибони - 

 
 
 
За предметну јавну набавку постављена су питања и за иста дајемо одговор. 

 
ПИТАЊЕ: 

1.Замолио бих Вас прецизнију информацију за ставку 41 (4700) који је бренд, ласер 
или inkjet? 
  

ОДГОВОР: 
         1. Модел штампача је HP color laser jet,  односи се на 5 комплета. 

 
ПИТАЊЕ: 

2. Замолио бих Вас да ми у Обрасцу структуре цене прецизирате ставке 3 и 46, да ли су у 
питању црни или тонери у боји и који, за наведене штампаче.  

ОДГОВОР: 
2.На ово питање је већ одговорено, у питању је  комплет тонера,  под комад мисли се на 
комплет тонера. 

ПИТАЊЕ: 
3.У делу који се односи на „помоћну-еколошку“ услугу сакупљања и транспорта отпада, 
ви законску дефиницију ко може да учествује у поступку сваке па и ове набавке у коју 
спадају „помоћно-еколошка“ услуга замењујете са Наручилац сматра да ЗЈН није битан 
иако се овде уопште не ради о смањењу конкурентности. 

ОДГОВОР: 
3. Наручилац је у претходном одговору подробно објаснио да се не ради о потреби за 
дозволом за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола 
предвиђена посебним прописом, јер за испоруку тонера таква дозвола није предвиђена. 



Ради се о дозволи за одлагање отпада, а одлагање отпада није „основни“ предмет ове јавне 
набавке. Наручилац је такође навео и могућност да Понуђач који нема дозволу за 
одлагање отпада на своје име учествује и у заједничкој понуди итд. 
Наручилац остаје при својим наводима у конкурсној документацији. 

ПИТАЊЕ: 
4.После појашњења објавили сте нову конкурсну документацију у коју сте само 
делимично пренели делове појашњења. Нова документација у делу техничке 
спецификације опет садржи јединицу мере комад за коју ви мислите да треба да понуди 
комплет. Поступајући по измењеној конкурсној докумнетацији понуђач опет може да 
понуди комад уместо комплет. 

ОДГОВОР: 
4. Питања и одговори су саставни део конкурсне документације, тако да је у одговорима 
појашњено да се код наведених ставки мислило на комплет, помуђачи треба да следе 
упутства из одговора и да за наведене ставке нуде комплет, један од потенцијалних 
понуђача је већ навео у свом питању да би свако поштен нудио комплет али ... итд. тако да 
је свима после објављеног претходног одговора јасно да се за наведене позиције треба 
понудити комплет. 

ПИТАЊЕ: 
5.После убацивања нових образаца који изискују обраћање купцима ради прибављања 
потврда о промету у претходном периоду, ви рок за подношење понуда продужавате за 
непримерних један дан. 

ОДГОВОР: 
5. У првобитно објављеној конкурсној документацији од дана 19.02.2019. јасно је 
наведено да је код пословног капацитета потребно следеће: 
Да понуђач има неопходан пословни капацитет за ову јавну набавку, што 
подразумева да је понуђач испоручио добра у минималном износу од 500.000,00 
динара за последње 3 обрачунске година (2016, 2017,2018). 
 
Доказ: Табела Референц листа (Образац 7.). са уписаним извршеним услугама, 
Уговори- копије, о испорученим добрима који су уписани у рефернц листу и 
Потврде Наручиоца о испорученим добрима (Образац 8.). 
 
У објављеном обрасцу 8. на дну је назначено следеће: 
 Признаће се и потврда која није на овом обрасцу, која у потпуности садржи елементе   
обрасца. 
У ери електронске комуникације Наручилац сматра да се потврде скениране могу добити 
у току једног дана и да је померање рока за доставу документације примерено. 
 Уз понуду се достављају копије потврда, а како је наведено да ће се признавати и потврде 
на другим обрасцима које садрже елементе из обрасца понуђач може да искористи и 
потврде прибављене по другом основу. 
 
 
                                                                                   Комисија за јавну набавку број 
                                                                                                       404-44/2019-VIII 


